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1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.08.07

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Tervezetten 143 db rendezvény (projektnyitó- és záró rendezvény, szakmai rendezvények, találkozók és képzések) lebonyolítása. A 
rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal kommunikációs 
és szakmai munkatársai irányításával, mely magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika, 
szállás és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő eszközök és személyzet 
biztosítását is.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.13-17-2017-00002 
azonosító számú projektje keretében

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 100 pont. 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott 
útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3. 
értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3. értékelési szempont esetében amennyiben az ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati 
elem legkedvezőbb szintjét /60 hónap többlet tapasztalat időtartama/, úgy abban az esetben is 60 hónap megajánlással számol 
ajánlatkérő. Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a 
kapott pontszámokat. Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja 
meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

30759

A Global Konferencia Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.Szöveges értékelés:

10000Globál Konferencia Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Global Konferencia Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta. Ajánlata: 1. Összesített nettó 
ajánlati ár (nettó HUF): 57 544 885. 2. M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban 
megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 242. 3. M.2. alkalmassági feltétel b) pontja szerinti szakember 
többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 240

25108923243Globál Konferencia Kft., 1192 Budapest, Hungária Út 42

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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14603709241MÁTRIX-WORKMANLIKE Szolgáltató, Kommunikációs, Tanácsadó és Oktatási Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 1039 Budapest, Királyok Útja 98

A Sensation Event&Congress Kft., Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevők ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem
felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő 
2018. október 09. napján hiánypótlásra és felvilágosításra hívta fel ajánlattevőt 2018. október 16. napja 16:00 órai határidővel. A
Sensation Event&Congress Kft., Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevők hiánypótlást és felvilágosítást nem nyújtottak be,
a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben foglaltaknak az előírt határidőig nem tettek eleget, ezért ajánlatuk továbbra
is az alábbi hiányosságokban, ellentmondásokban szenved: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okok: - A 
Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevő által csatolt tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozat nem megfelelő, figyelemmel 
arra, hogy ajánlattevő a 2007. évi CXXXVI. törvény (3. § r) pont ra)-rb) – rc)-rd) alpontja) vonatkozásában nyilatkozik a 2017. évi 
LIII. törvény (3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja) helyett. - A Sensation Event&Congress Kft. közös ajánlattevő vonatkozásában a
„Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” EKR űrlapban szereplő képviselő címe nem egyezik meg a cégkivonatban 
foglaltakkal. - A Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevő vonatkozásában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” 
EKR űrlapban szereplő képviselő címe nem egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. - A kapacitást biztosító szervezet (
alvállalkozó) vonatkozásában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” EKR űrlapban szereplő képviselő címe nem 
egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. - Az ajánlat részeként csatolt közös ajánlattételi megállapodásban szereplő 
meghatalmazás nem terjed ki arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. - Az ajánlat részeként csatolt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó
megállapodás nem tartalmazza az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi 
ok: - Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ártáblázatának a B15 sor összege, valamint a B5+B6, B9+B10, B13+B14, B15+B16. sor 
összeadott értékei magasabbak, mint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben elszámolható bruttó szállásköltség egy főre.

22704654241Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 
82-84.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 57 544 885. A Global Konferencia Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát igazolta. A Global Konferencia Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.

25108923243Globál Konferencia Kft., 1192 Budapest, Hungária Út 42

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Igénybe vesz alvállalkozót: terembérlet, catering, szállás, szállítás, személyzet, eszközök.

Alvállalkozó még nem ismert, az aktuális helyszínek és időpontok ismeretében kerül kiválasztásra.
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A SULISZERVIZ Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e
) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő 2018. október 09. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt 2018. október 16. napja 16
:00 órai határidővel. A SULISZERVIZ Kft. ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be, a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az 
előírt határidőig nem tett eleget, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányosságokban szenved: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
szerinti érvénytelenségi okok: - Kapacitást biztosító szervezet (alvállalkozó) vonatkozásában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó 
információk” EKR űrlapban szereplő képviselő születési ideje nem egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. - Kapacitást 
biztosító szervezet (alvállalkozó) esetében Sz.G. önálló cégjegyzésre jogosult (aláíró) érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírás-mintájának egyszerű másolati példánya nem került csatolásra. - Az ajánlat részeként csatolt alvállalkozók bevonásáról 
szóló nyilatkozatban az alvállalkozó neve, címe nem került megadásra. Az ajánlat részeként csatolt alvállalkozók bevonásáról 
szóló nyilatkozat továbbá nem egyértelmű figyelemmel arra, hogy nem került aláhúzásra az a) pont (bevon alvállalkozót), illetve 
nem került törlésre a b) pont (nem von be alvállalkozót). - Az ajánlat részeként csatolt kapacitást biztosító szervezet 
igénybevételéről szóló nyilatkozat nem egyértelmű figyelemmel arra, hogy nem került aláhúzásra az a) pont (alkalmasságot 
igazoló szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni), illetve nem került törlésre a b) pont (nem kíván alkalmasságot 
igazoló szervezet kapacitására támaszkodva megfelelni). Továbbá a nyilatkozat nem tartalmazza a konkrét alkalmassági 
követelmény megjelölését (a leírás alapján az M.1. referenciára vonatkoztatható). - Az ajánlat részeként csatolt előszerződés nem
tartalmazza a felhívás szerinti konkrét alkalmassági követelmény megjelölését, amelynek vonatkozásában ajánlattevő igénybe 
veszi a kapacitást biztosító szervezetet. Az előszerződés nem tartalmazza a kapacitást nyújtó szervezet azon 
kötelezettségvállalását sem, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. Az előszerződés továbbá nincs összhangban az alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozattal, 
valamint a kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére szóló nyilatkozattal, nem állapítható meg, hogy az M.1 alkalmassági 
követelmény igazolására kívánja-e ajánlattevő bevonni a szervezetet, mint alkalmasságot igazolót és egyben alvállalkozót, vagy 
csak alvállalkozóként a különféle rendezvényszervezési feladatok ellátására. - Ajánlattevő ajánlata részeként csatolta a kiegészítő
tájékoztatásról szóló nyilatkozatot, mely szerint ajánlattevő nem kapott kiegészítő tájékoztatást, azonban tárgyi eljárásban 
érkeztek kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések, melyeket ajánlatkérő meg is válaszolt. - Ajánlatkérő nem tudja teljes 
bizonyossággal megállapítani, hogy M.Cs. a X. Országos Közoktatási Konferencia (2008.10.01-10.31) körében milyen 
tevékenységeket végzett (Önéletrajz 6. sora). - Ajánlatkérő nem tudja teljes bizonyossággal megállapítani, hogy M.Cs. milyen 
tevékenységeket végzett a Biztonságos betegmozgatás a házi segítség nyújtásban (2013.12.01-12.31.) projektben (Önéletrajz 46.
sora). - Ajánlatkérő nem tudja teljes bizonyossággal megállapítani, hogy K.T.M. a X. Országos Közoktatási Konferencia (
2008.10.01-10.31) körében milyen tevékenységeket végzett (Önéletrajz 6. sora). - Ajánlatkérő nem tudja teljes bizonyossággal 
megállapítani, hogy K.T.M. milyen tevékenységeket végzett a Biztonságos betegmozgatás a házi segítség nyújtásban (2013.12.01
-12.31.) projektben (Önéletrajz 46. sora). - Amennyiben a hiánypótlási felhívás 8. pont a) és b) alpontjában foglaltak szerint 

13044828209Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., 4029 Debrecen, Pacsirta Utca 12.

A MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja, valamint a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő 2018. október 09. napján hiánypótlásra és 
felvilágosításra hívta fel ajánlattevőt 2018. október 16. napja 16:00 órai határidővel. A MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft. ajánlattevő 
hiánypótlást és felvilágosítást nem nyújtott be, a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben foglaltaknak az előírt 
határidőig nem tett eleget, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányosságokban, ellentmondásokban szenved: Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okok: - Ajánlattevő ajánlatában csatolta a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pontja szerinti 
nyilatkozatot, melyben a tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye nem teljesen egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. -
Ajánlattevő vonatkozásában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” EKR űrlapban szereplő képviselő neve és címe 
nem teljesen egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. - Az ajánlat részeként csatolt ajánlati nyilatkozatban a kapcsolattartó 
adatai nem kerültek megadásra. - Az ajánlat részeként csatolt alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat nem egyértelmű 
figyelemmel arra, hogy nem került aláhúzásra az a) pont (bevon alvállalkozót), illetve nem került törlésre a b) pont (nem von be 
alvállalkozót). - Az ajánlat részeként csatolt kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozat nem egyértelmű 
figyelemmel arra, hogy nem került aláhúzásra az a) pont (alkalmasságot igazoló szervezet kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni), illetve nem került törlésre a b) pont (nem kíván alkalmasságot igazoló szervezet kapacitására támaszkodva 
megfelelni). - Az ajánlat részeként csatolt előszerződés 5. pontjában a szakemberek vonatkozásában a rendelkezésre bocsátás 
módja csupán az értékelés alá eső szakemberekre vonatkozik (M.2.a) és b) pont), azonban a kapacitást biztosító szervezet 
igénybevételéről szóló nyilatkozat alapján az M.2. c) pontja szerinti szakember alkalmasságát is igazolja. - Ajánlattevő ajánlata 
részeként csatolta a kiegészítő tájékoztatásról szóló nyilatkozatot, mely szerint ajánlattevő nem kapott kiegészítő tájékoztatást, 
azonban tárgyi eljárásban érkeztek kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések, melyeket ajánlatkérő meg is válaszolt. - Az ajánlatba 
nem került csatolásra a kapacitást biztosító szervezet, alvállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata. - Az ajánlatban nem tárgyi 
eljárásra vonatkozóan került csatolásra a 2. és 3. értékelési részszempontra megajánlott szakemberek rendelkezésre állási 
nyilatkozata. - L.Z. megajánlott szakember önéletrajzában a rendezvények pontos darabszáma nem került megadásra. Továbbá 
az önéletrajz utolsó sorában szereplő feladatok (2000.01.01-2001.06.01.) tekintetében nem állapítható meg, hogy a szakember 
ellátott-e rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás/koordinálás szolgáltatást. - G.J. megajánlott szakember 
tekintetében a szakmai önéletrajzban a 45 hónap (értékelés alá nem eső elvárt 24 hónap + a megajánlott 21 hónap többlet) 
szakmai tapasztalat nem állapítható meg az önéletrajzból, csupán összesen 36 hónap, azaz nem támasztható alá ajánlattevő által 
megajánlott 21 hónap többlet szakmai tapasztalat. Továbbá az önéletrajz utolsó sorában szereplő feladatok (2014.11.01-től) 
tekintetében nem állapítható meg, hogy a szakember ellátott-e rendezvényszervezés vagy rendezvény lebonyolítás szolgáltatást. 
- Az ártáblázat nem került cégszerűen aláírásra. - L.Z. megajánlott szakember tekintetében a szakmai többlettapasztalatra 
vonatkozó megajánlás 60 hónap, az ajánlatban csatolt nyilatkozat (Nyilatkozat a szakemberről (2. értékelési részszempont, 
többlettapasztalat) szerint azonban a 24+60 hónapnál több tapasztalat szerepel („24 hónap+236 hónap”). Ajánlatkérő 
felvilágosítást kért a tekintetben, hogy jól érti-e a megajánlott szakember összes szakmai tapasztalata a nyilatkozat alapján több 
mint a felolvasólap szerinti megajánlás és ajánlatkérő által elvárt min. 24 hónap? - Az ártáblázatban az ÁFA mérték nem került 
megadásra. Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi ok: - Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ártáblázatának B1
+B2, B3+B4, B5+B6, B7+B8, B9+B10, B11+B12, B13+B14, B15+B16. sor összeadott értékei magasabbak, mint a 272/2014. (XI
. 5.) Korm. rendeletben elszámolható bruttó szállásköltség egy főre.
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Ajánlatkérő 2018. november 26. napján a D.695/33/2016. iktatószámú döntőbizottsági határozatra is tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevőket az ajánlatuknak az eljárást lezáró döntés meghozataláig, de legkésőbb 2019. január 02. 
napjáig történő fenntartására kérte fel 2018. november 30. napja 17:00 órai nyilatkozattételi határidővel. Az ajánlat fenntartására 
szóló felkérésben ajánlatkérő rögzítette, hogy amennyiben 2018. november 30. napján 17:00 óráig nem nyilatkoznak – az ajánlatukat 
korábban fenntartó ajánlattevők – az ajánlatuk fenntartására vonatkozóan, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem járulnak hozzá az 
ajánlati kötöttség további meghosszabbításához és ajánlatukat nem kívánják fenntartani. Amennyiben nem kívánják fenntartani 
ajánlatukat, úgy az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során azt 
figyelmen kívül kell hagyni. A Global Konferencia Kft. ajánlattevő 2018. november 27. napján nyilatkozatot nyújtott be arról, hogy 
ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig, azaz 2019. január 02. napjáig fenntartja. Tekintettel arra, hogy a 
MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft. ajánlattevő, a Sensation Event&Congress Kft., Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevő és a 
SULISZERVIZ Kft. ajánlattevő az előírt határidő lejártáig nyilatkozatot nem nyújtott be, ezért ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatukat 
a második alkalommal meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartamára nem kívánják fenntartani. Erre figyelemmel ajánlatkérő a 
MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft. ajánlattevő, a Sensation Event&Congress Kft., Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevő és a 
SULISZERVIZ Kft. ajánlattevő ajánlatát figyelmen kívül hagyta.

VI.1.10) További információk:
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A moratórium lejárata a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.12.27Lejárata:2018.12.13Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

megállapítható, hogy M.Cs. szakember önéletrajzának 6., 46. sorában szereplő szakmai tapasztalat is megfelel az értékelési 
szempont körében meghatározott szakmai tapasztalatnak, úgy ajánlatkérő számításai szerint ajánlattevő összes tapasztalata 73 
hónap (beleértve a 6. és a 46. soron szereplő tapasztalatot). Amennyiben a szakmai tapasztalat nem felel meg az értékelési 
szempont körében meghatározott szakmai tapasztalatnak, úgy a szakember összes tapasztalata 71 hónap. Előbbiekre és a 
hiánypótlási felhívás 8. pont a) és b) alpontjában foglaltakra figyelemmel, hiánypótlás keretében Ajánlatkérő ismételten kérte 
benyújtani „Nyilatkozat a szakemberről (2. értékelési részszempont, többlettapasztalat)„ elnevezésű dokumentumot M.Cs. 
szakember vonatkozásában, megjelölve benne a fentiek szerinti tényleges, önéletrajzzal alátámasztott alkalmassági 
követelmények körében előírt (24 hónap) és többlet szakmai tapasztalatot. - Amennyiben a hiánypótlási felhívás 8. pont c) és d) 
alpontjában foglaltak szerint megállapítható, hogy K.T.M. szakember önéletrajzának 6., 46. sorában szereplő szakmai tapasztalat
is megfelel az értékelési szempont körében meghatározott szakmai tapasztalatnak, úgy ajánlatkérő számításai szerint ajánlattevő
összes tapasztalata 73 hónap (beleértve a 6. és a 46. soron szereplő tapasztalatot). Amennyiben a szakmai tapasztalat nem felel 
meg az értékelési szempont körében meghatározott szakmai tapasztalatnak, úgy a szakember összes tapasztalata 71 hónap. 
Előbbiekre és a hiánypótlási felhívás 8. pont c) és d) alpontjában foglaltakra figyelemmel, hiánypótlás keretében Ajánlatkérő 
ismételten kérte benyújtani a „Nyilatkozat a szakemberről (3. értékelési részszempont, többlettapasztalat)„ elnevezésű 
dokumentumot K.T.M. szakember vonatkozásában, megjelölve benne a fentiek szerinti tényleges, önéletrajzzal alátámasztott 
alkalmassági követelmények körében előírt (24 hónap) és többlet szakmai tapasztalatot. Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok: - Kapacitást biztosító szervezet (alvállalkozó) nem csatolt nyilatkozatot az M.1. alkalmassági követelmény 
tekintetében, ugyanakkor a kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozat szövegezése alapján a referenciára 
vonatkoztatható. Nem állapítható meg teljeskörűen az alvállalkozó bevonásáról, kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről 
szóló nyilatkozatból, valamint az előszerződés alapján, hogy a megjelölt szervezetet mire kívánja bevonni ajánlattevő. Ajánlattevő
tehát előzetesen nem igazolta alkalmasságát, nem állapítható meg, hogy megfelel-e vagy sem az alkalmassági követelményeknek
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